
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 



•

ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :

Интегрирано градско развитие
и

Интегрирано териториално развитие

Без изискване за задължително партньорство между общините, а само
между различни видове организации (бенефициенти).



Допустими бенефициенти:

 държавни органи, областни администрации и общински власти;
 представители на гражданското общество - неправителствени 

организации, организации на работодатели, синдикати, фондации;
 бизнес - представители на големи предприятия, представители на 

малки и средни предприятия и др.;
 научна общност - представители на университети, Българска 

академия на науката, Селскостопанска академия и др.



ПРИОРИТЕТ 1„ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“

ОБХВАТ: 10-те най-големи градски общини:

 Видин;
 Плевен;
 Русе;
 Велико Търново;
 Варна;
 Бургас;
 Стара Загора;
 Пловдив;
 София;
 Благоевград



Изисквания към мерките обект на подкрепа: 
1. Предварително идентифицирани в общинските планове 

за развитие;  
2. Свързаните със секторни политики да се основават на 

предефиниране на нуждите на национално ниво, от 
отговорните за тях държавни институции и агенции и да 
са отразени в общинските планове за развитие.

Индикативни мерки за подкрепа:

 Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
 Енергийна ефективност;
 Устойчива градска мобилност;
 Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
 Образователна инфраструктура;
 Общински жилища;
 Социални услуги / интегрирани здравни и социални услуги;
 Култура и спорт;
 Туризъм

ПРИОРИТЕТ 1„ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“



БЮДЖЕТ: разпределен на база методология включваща 4 индикатора с 
различна тежест:

1. Население – 15%;
2. Територия – 15%;
3. Брутна добавена стойност – 20%;
4. Инфраструктура – 50%

10-те общини в 4 градски клъстера:
1. Северозападен район (СЗР)- Видин и Плевен – дял от 21.82 % от ресурса на оста;
2. Северен централен (СЦР) и Североизточен район (СИР) - Русе, Велико Търново и 
Варна- дял от 23.53% от ресурса на оста;
3. Югоизточен (ЮИР) и Южен централен райони (ЮЦР)- Бургас, Стара Загора и 
Пловдив- дял от 21.62% от ресурса на оста;
4. Югозападен район (ЮЗР)- София и Благоевград -дял от 33.02% от ресурса на оста.

ПРИОРИТЕТ 1„ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“



ПРИОРИТЕТ 2 „ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“

ОБХВАТ: 40 градски общини, в които има населени места над 15 000 жители.



Изисквания към мерките обект на подкрепа: 
1. Предварително идентифицирани в ИТС за развитие на регионите от ниво 2. Свързаните със 
секторни политики да се основават на предефиниране на нуждите на национално и 
регионално ниво, от отговорните за тях държавни институции и агенции и да са отразени в 
ИТС.

Индикативни мерки за подкрепа:
 Здравна и социална инфраструктура, вкл. детски ясли;
 Образователна инфраструктура (вкл. детски градини) и професионално обучение;
 Културна инфраструктура;
 Спортна инфраструктура;
 Жилищна инфраструктура и реновиране на бедни квартали;
 Енергийна ефективност и кръгова икономика;
 Инвестиции в устойчива мобилност и функционални зони;
 Цифрова и безопасна транспортна свързаност;
 Качествена и безопасна околна среда, включително зелена инфраструктура;
 Мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в индустриални зони 

или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и 
развитие на МСП);

 Туризъм;
 Културно-историческо наследство;
 Други дейности, допустими по ЕФРР и идентифицирани от проектните партньори въз основа на 

подход „отдолу -нагоре“, при спазване на определена процедура за демаркация с други оперативни 
програми.

ПРИОРИТЕТ 2 „ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА 
РЕГИОНИТЕ“



БЮДЖЕТ: Отделен индикативен бюджетен пакет за всеки регион. Всички оперативни 

програми, участващи в интегрирания териториален подход, ще допринесат за отделните 

пакети, които ще се разпределят по методология, включваща 4 индикатора - 3 общи и 1 

специфичен, отчитащ естеството на подкрепата по съответната програма. 

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

1. Население - тежест 15%; 

2. Територия - тежест 15% ;

3. Брутна добавена стойност - тежест 20%;

Специфичен с тежест 50% за различните оперативни програми:

• ОП „Развитие на регионите“ – инфраструктура;

• ОП „Иновации и конкурентоспособност“- иновации;

• ОП „Наука и образование“- висше образование и обучение през целия живот;

• ОП „Развитие на човешките ресурси“ - ефективност на пазара на труда;

• ОП „Електронно управление“ – институции;

• ОП „Околна среда“- дял на населението (%), свързано със системите за събиране и 

пречистване на отпадни води.

ПРИОРИТЕТ 2 „ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА 
РЕГИОНИТЕ“



Дялове на регионалните бюджетни пакети:

• СЗР- 19% дял от общия ресурс;

• СЦР -17% дял от общия ресурс;

• СИР- 16% дял от общия ресурс;

• ЮИР-17% дял от общия ресурс;

• ЮЦР- 17% дял от общия ресурс;

• ЮЗР (без София) - 14% дял от общия ресурс.

ПРИОРИТЕТ 2 „ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА 
РЕГИОНИТЕ“



ПРИОРИТЕТ 3 “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА:

 Информация и комуникация;
 Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол;
 Оценка и проучвания, събиране на данни;
 Укрепване на капацитета на УО, бенефициите и партньорите


